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Høringsuttalelse til "Lov om elsertifikater" 
Vi er to naboer som våren 2004 satte i drift et småkraftverk på 2,2 GWh i Sør-Aurdal. 

Høsten 2003, nærmere bestemt 8. august, besøkte daværende Olje- og energiminister Einar 
Stensnæs Valdres. Som et ledd i valgkampen hadde han et møte i kommunesenteret Bagn 
hvor lokale småkraftentusiaster og ledelsen i kommunen var til stede. På møtet fortalte 
Stensnæs at regjeringen nå hadde bestemt seg for å gå inn for en ordning med grønne 
sertifikater som skulle stimulerer til mer utbygging av småkraftverk. Vi hadde fram til da 
ligget og ventet med planene våre, fordi kalkylene viste litt for svak inntjening til at vi torde 
starte bygging. På møtet i Bagn var imidlertid Stensnæs så klar på at "alle som bygger 
heretter" ville komme med i ordningen med et svensk-norsk grønnkraftmarked. På dette 
grunnlaget tok vi beslutning om å bygge, og vi fikk byggestart oktober 2003 med 
idriftsettelse i april 2004. 

Byggekostnaden ble høyere enn budsjettert, og selv om vi har klart oss greit så langt, er vi 
sårbare for stigende rente, lite nedbør og fallende kraftpris. Det har derfor uroet oss at de 
grønne sertifikatene har latt vente på seg. 

Nå viser det seg at i forslaget til Lov om elsertifikater heter det at bare kraftverk som har 
byggestart etter 1. januar 2004 skal komme med i ordningen! Det har som kjent vært flere 
runder om elsertifikater, og tidligere har NVE pekt på at begrepet byggestart ikke er godt. 

(Kilde: "Om regelverk for elsertifikater. Nærmere om "byggestart" og opprustning og 
utvidelse av kraftverk, NVE 2006"). 

NVE ønsker heller at man skal bruke tidspunkt for idriftsettelse, men holde på datoen 1. 
januar 2004. Velger man denne løsningen, vil vi som har vært pionerer og trodd på politiske  
løfter likevel ikke bli lurt!  

Vi ber derfor innstendig om at ordlyden"byggestart" erstattes med "tidspunkt for 
idriftsettelse" slik NVE har anbefalt når det gjelder datoen 1. januar 2004. 

Bagn, den 31. januar 2010 

"rty.  

Mikael Fønhus 
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